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* Van de secretaris  * Voorlichting scholen 

* Dank je wel….  * Actie Lions: tot 4 januari! 

* Nieuw in 2016: Kindpakketten  * Nieuwe advertentie 

* Nieuwe toekenningscriteria  * Fototerugblik en Jaaroverzicht 

In dit nummer:  

Al onze lezers, gevers, vrijwilligers en cliënten een voor-

spoedig 2016 toegewenst! 2015 is voorbij. In deze nieuws-

brief veel foto’s van gebeurtenissen in het afgelopen jaar. 

We kijken terug op een mooi jaar. Inmiddels is ons eerste 

jaarverslag over 2014 opgeleverd en dat geldt ook voor 

onze jaarrekening 2014!   

2015 is het jaar geworden waarin we ons certificaat voed-

selveiligheid hebben gehaald! Daarmee is een belangrijk doel van ons jaarplan gerealiseerd! Veel vrij-

willigers hebben hieraan een steentje bijgedragen, zowel in de uitgiftepunten als in het distributiecen-

trum aan de Mient! Zoals hieronder goed te zien is er t.o.v. de 0-meting best het e.e.a.  gebeurd!  We 

kregen een vet compliment van Jaap Sala, bestuurslid Voedselveiligheid van Voedselbank Nederland. 

Hij overhandigde het certificaat op de armoedeconferentie van gemeente Capelle aan den IJssel. In-

middels zijn ook de laatste puntjes op de i gezet. Veel dank zijn we verschuldigd aan Kassem Taha en 

Jaap van Vliet en aan alle vrijwilligers die hun werkwijzen hebben aangepast!  

0 -meting mei 2015:            certificaat november 2015: 

 

Van de secretaris... 

http://www.voedselbankcapelle.nl/wp-content/uploads/2014/05/Jaarverslag-VBC-2014.pdf
http://www.voedselbankcapelle.nl/wp-content/uploads/2014/05/Stichting-Voedselbank-Capelle-Jaarstukken-2014.pdf


 2 

 

 Dank je wel…. 
 

Soms krijg je als Voedselbank een heel persoonlijk berichtje! Je vraagt daar niet om, 

maar dan weet je wel weer waarom we Voedselbank zijn! 

Op facebook melden we actuele be-

richten. U kunt ons liken door op de 

afbeelding hierboven te klikken! Zo 

volgt u ons ook op facebook.  

Like us op face-

book. 
December is een maand waarin er heel veel mensen aan 

de Voedselbank denken! Kerstpakketten worden gedo-

neerd, er wordt veel gegeven, dank daarvoor! In januari 

kunnen we dat ook nog goed verwerken in de pakketten, 

maar februari en maart zijn voor de VBC altijd lastige 

maanden om het pakket vol te krijgen. Overweegt u een 

actie? Overweeg eens om in een lastige maand voor de 

voedselbank een voedselinzamelingsactie te houden! In-

formeer naar de mogelijkheden:                                       

info@voedselbankcapelle.nl of bel: 06-46358618 

December is een goede maand! 

http://www.facebook.com/voedselbankcapelle
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Nieuw in 2016: Kindpakketten! 

 

Per 1 juli  j.l.  gelden er iets andere criteria om in 

aanmerking komen voor een voedselpakket. Zoals 

vast wel bekend bij hulpverleners volgen we in Ca-

pelle deze de landelijke criteria. De wijzigingen 

hebben vooral betrekking op gezinnen met kin-

deren.  Op onze website is een toelichting te vin-

den.  Klik hier voor het volledige document. Hierin 

staan alle criteria en de wijzigingen omschreven.   

Binnenkort gaan 

we ook werken 

met een nieuw for-

mulier. Dit zal op 

de website te vin-

den zijn. 

Gewijzigde criteria per 1-07-1015 

Vanaf januari 2016 werken we aan een nieuw doel: 

we gaan onze pakketten verrijken voor gezinnen met 

kinderen! Natuurlijk deden we dat al: er was af en 

toe al babyvoeding extra mee te nemen, maar nu 

zetten we toch echt wel een nieuwe stap: in een 

apart tasje stoppen we producten die direct te ma-

ken hebben met de broodtrommel op school van de 

kinderen!  Te denken valt aan enkele stuks fruit,  

drinkpakjes en bijvoorbeeld een pot pindakaas, voor 

op de boterham.  

Op de foto zijn de eerste kindpakketten te zien, dit 

keer beschikbaar gesteld door de Kees de Pater, onze 

rijdende kruidenier in Capelle aan den IJssel! 

 

In 2016 willen we de voorlichting 

op scholen over het werk van 

Voedselbank Capelle en over 

voedselverspilling  verder vorm 

geven.  U kunt contact met ons 

opnemen voor een actie of een 

voorlichting via  

info@voedselbankcapelle.nl 

 

 

 

 

Voorlichting op scholen 

http://www.voedselbankcapelle.nl/wp-content/uploads/2015/05/20150425-VBN-Toekenningscriteria-voor-aanvraag-voedselpakket-per-1-7-201....pdf
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Actie Lions Capelle IJsselrijck 
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Colofon 

 

 
E-mailadres: info@voedselbankcapelle.nl 

Correspondentieadres:   Postbus 706, 2900 AS Capelle aan den IJssel 

Bezoeksadres: Mient 1, 2903 LC, Capelle aan den IJssel 

Telefoon coördinator: 06-11 86 99 29 

Kamer van Koophandel: reg.nummer 60355115 

RSIN 853872788 

Bankrekeningnummer: NL 79 RABO 0168828006 

Website www.voedselbankcapelle.nl 

Jaaroverzicht 

2015 
Januari 

1e Voorlichting Groen! 

Maart 

Filmopname Actua met Peer 

Mancini 

April 
Aanschaf Voedselbank bus 

Gemeenteraad op visite 

Actie AH op Koperwiek 

Koningsdag actie school Schol-
levaar 

September 

Capelse rommelmarkt 

Nieuwe advertentie in  
gemeentegids! 

November  
Armoedeconferentie – IT4Kids 

en Groen 

Actie in WC’s bij AH 

Uitreiking Groen-certificaat 

December  
Sinterklaas 

Kerstpakketten 

En nog veel meer! 

Iedereen heel hartelijk be-

dankt voor inzet en giften en 

meeleven! Mogen we in 2016 

opnieuw op u rekenen! 


